FAGUDVALG

Kriminalitetsforebyggende arbejde for
unge 16 – 25 årige (SSP+)
På Generalforsamlingen 2012 besluttede SSP-samrådet, at vi vil etablere fagudvalg, der
skal styrke og kvalificere arbejdet på SSP-området.
Bestyrelsen har som aftalt på Generalforsamlingen udpeget fire konkrete emner/temaer,
der hver især skal udgøre et fagudvalg.
Tovholder/kontaktperson:
Bestyrelsens tovholder for fagudvalget ” Kriminalitetsforebyggende arbejde for unge
16 – 25 årige (SSP+)” er:
Pernille Ødegaard, SSP-kreds Nordsjælland, pede@gentofte.dk
Morten Hjørnholm, SSP-kreds Sydsjælland og Lolland Falster, mohj@soroe.dk
Er du interesseret i at arbejde videre med ovenstående tema, så kontakt Pernille Ødegaard eller Morten Hjørnholm på ovenstående mail for yderligere information.

Kommissorium (Generelle del):
Fagudvalget skal arbejde praksisorienteret og skal danne sig overblik over fagområdet i
form af:


Lokale tiltag og erfaringer.



Forslag til national praksis/anbefalinger.



Hvad pågår der af forskning (Hvem forsker i det, hvem ved noget).



Hvilke behov er der af behov for kursusvirksomhed.

Fagudvalget skal arbejde produktorienteret – i form af kursusoplæg og infomateriale.
Fagudvalget skal udarbejde forslag til bestyrelsen om kursusvirksomhed, indsatser og
aktiviteter, ligesom fagudvalget skal sparre bestyrelsesmedlemmer på fagudvalgets område, herunder klæde bestyrelsesmedlemmer på til arbejde i andre centrale udvalg etc.

Fagudvalgets forankring til bestyrelsen:


Blandt bestyrelsesmedlemmerne udpeges en kontaktperson til fagudvalget.



Kontaktpersonen skal være med på postlister i fagudvalget, orienteres om dagsordner
og referater fra fagudvalgets møder.



Kontaktpersonen har mulighed for at sætte punkter på dagordnen i fagudvalget.
Kontaktpersonen kan inviteres med på fagudvalgets møder.

SSP-Samrådet – www.ssp-samraadet.dk – SSP-Samrådet

1

FAGUDVALG



Fagudvalget skal hvert år i januar melde tilbage til bestyrelsen i form af status for
årets arbejde.



Fagudvalget udarbejder et årligt oplæg til indsatsen inden bestyrelsens møde i maj,
dette oplæg godkendes og kommenteres af bestyrelsen.



Bestyrelsen har kompetence til at nedlægge eller oprette fagudvalg.



Det foreslås at fagudvalgene første år nedsættes som forsøg.

Bestyrelsen forpligter sig til:


At videreformidle fagudvalgets arbejde, anbefalinger mv.

Økonomi:


Bestyrelsen foreslår, at hvert fagudvalg får en startkapital på kr. 10.000 pr. år.

Tidsplan:
Perioden fra Generalforsamlingen 2012 og frem til bestyrelsens døgnmøde i maj 2012
bruges på at konkretisere emner/områder til fagudvalg, hvorefter dette inden sommerferien 2012 meldes ud til kredsene, der kan byde ind med relevante aktører til de enkelte
fagudvalg.
Deadline for tilbagemelding til tovholderen om deltagelse i fagudvalget fastsættes til 1.
september 2012. Såfremt der ikke har været udvist interesse for deltagelse i fagudvalget
inden 1. september 2012 kan bestyrelsen forsøge med en relancering eller vælge at indstille fagudvalget.
Senest 1. november 2012 har fagudvalget afholdt mindst et møde og/eller koordineret,
hvorledes det videre arbejde i fagudvalget skal forløbe.
Det er bestyrelsens plan, at fagudvalgene i løbet af 2012 igangsættes og afprøves, således at vi ved Generalforsamlingen 2013 har en erfaring og et kvalificeret bud på, hvorledes konceptet skal videreføres, videreudvikles og eventuelt udvides i et større omfang.
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